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PER B. CHRISTENSEN
F O R M A N D, A K K R E DI T E R I N G S R Å DE T

FORORD

2017 er fjerde år med institutionsakkrediteringer og fjerde år for det
nuværende Akkrediteringsråd. Et godt
tidspunkt at gøre status.

ser i første runde, og alle danske videregående uddannelsesinstitutioner har
dermed været igennem deres første
institutionsakkreditering.

De første fire år med akkreditering af
vidt forskellige uddannelser, udbud og
ikke mindst hele uddannelsesinstitutioner har givet os indsigt i, hvordan der
bredt i sektoren arbejdes med at sikre
de studerende gode uddannelser.

Overvejelserne om udvikling og justering af konceptet til anden runde af
institutionsakkreditering er så småt gået
i gang. Processen med anden runde af
institutionsakkrediteringer begynder i
slutningen af 2019, og uddannelsesinstitutionerne skal have god tid til at forberede sig. Derfor har vi i år sat gang
i den første dialog med sektoren om,
hvilke hensyn anden runde skal sigte
efter, og vi forventer, at et fornyet koncept vil falde på plads i løbet af 2018.
Næste runde bør være præget af kontinuitet og fornyelse. Der skal tages afsæt
i de gode elementer fra den igangværende runde. Nye elementer som studiecentreret læring og krav til eksamensformer skal indgå på en måde, der
giver mening. Det skal vi have udfoldet
og drøftet grundigt med sektoren i det
kommende år.

Vi ved, at institutionsakkreditering er en
stor opgave for den enkelte uddannelsesinstitution. Men det er også med til
at skabe tillid til institutionens kvalitetsarbejde og er derfor et vigtigt element i
institutionens omdømme både nationalt
og i samarbejdet med internationale
uddannelsesinstitutioner. Vores opfattelse er, at processen med institutionsakkreditering styrker kvalitetsarbejdet
på institutionerne, og at både ledelser,
medarbejdere og studerende engagerer
sig i forløbet.
I december 2014 traf vi de første afgørelser om institutionsakkrediteringer,
og indtil nu har vi behandlet 18 ordinære institutionsakkrediteringer og fire
opfølgninger på betinget positive institutionsakkrediteringer. I 2019 forventer
vi at træffe de sidste ordinære afgørel-

I denne årsberetning vil vi se tilbage på
akkrediteringerne fra perioden 201417 og de tendenser, de har vist. Der er
en kort reportage om Akkrediteringsrådets seminar i november 2017 og en
række interview med flere af rådsmed-

lemmerne. Rådsmedlem Bjørn Stensaker, professor med forskningsfelt inden
for kvalitet og ledelse på højere uddannelsesinstitutioner, fortæller om internationale tendenser inden for kvalitetssikring af videregående uddannelse.
Rådets næstformand, Ove Poulsen, og
Stina Vrang Elias, som begge stopper i
Akkrediteringsrådet ved udgangen af
2017, fortæller om deres oplevelser og
iagttagelser efter henholdsvis fire og
otte år i Akkrediteringsrådet. Og endelig ser jeg frem mod et spændende 2018
og gode drøftelser om et fornyet system
for institutionsakkrediteringer.

PER B. CHRISTENSEN
FORMAND FOR AKKREDITERINGSRÅDET
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R ÅDE TS
A FGØ RELSER
2 0 14 - 1 7
I 2017 har
Akkrediteringsrådet
behandlet og truffet afgørelse
om akkreditering af i alt otte
uddannelsesinstitutioner samt 62
nye og eksisterende uddannelser og
uddannelsesudbud. Tabellerne på
de kommende sider præsenterer
opgørelser for hele perioden
2014 - 17 og for 2017 alene.
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INSTITUTIONSAKKREDITERINGER

Akkrediteringsrådet har i 2017 behandlet seks ordinære institutionsakkrediteringer og to opfølgninger på betinget
positive akkrediteringer fra 2015. Begge opfølgninger resulterede i en positiv institutionsakkreditering. Ud af de seks
ordinære institutionsakkrediteringer fik tre af uddannelsesinstitutionerne en positiv institutionsakkreditering, og tre
institutioner fik en betinget positiv institutionsakkreditering. De institutioner, som i 2017 har fået en betinget positiv
akkreditering, arbejder nu på at rette op på de kritiske forhold, der har ligget til grund for rådets afgørelse. Rådet vil
træffe ny afgørelse inden for en periode på to år.
De otte institutioner, som rådet har behandlet i 2017, huser tilsammen 37 % af alle landets studerende på erhvervs‑
akademier, maritime uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og universiteter (samlet bestand i 2016).
I 2018 forventer Akkrediteringsrådet at behandle i alt 12 institutionsakkrediteringer, hvoraf tre er opfølgninger på
betinget positive akkrediteringer. I 2019 forventer Akkrediteringsrådet at behandle ni institutionsakkrediteringer,
hvoraf to er opfølgninger på betinget positive akkrediteringer. Blandt de ordinære institutionsakkrediteringer i 2019
forventes en akkreditering af en institution under Kulturministeriets ressortområde. Ved udgangen af 2019 forventer
Akkrediteringsrådet dermed at have truffet afgørelse om institutionsakkreditering af alle de videregående uddannel‑
sesinstitutioner, der ifølge akkrediteringsloven skal institutionsakkrediteres.
Tabel 1 viser afgørelser om institutionsakkreditering i 2017 fordelt på uddannelsesinstitutioner, mens tabel 2 viser en
opgørelse over alle behandlede institutionsakkrediteringer i perioden 2014-17.

Tabel 1: Institutionsakkrediteringer i 2017
Uddannelsesinstitution

Akkreditering

Fredericia Maskinmesterskole

Positiv

Københavns Erhvervsakademi (KEA) - opfølgning på betinget positiv

Positiv

Københavns Universitet

Betinget positiv

Professionshøjskolen Metropol

Positiv

Svendborg International Maritime Academy

Betinget positiv

University College Syd

Positiv

Aarhus Maskinmesterskole - opfølgning på betinget positiv

Positiv

Aarhus Universitet

Betinget positiv

Tabel 2: Institutionsakkrediteringer i 2014 - 17
Akkreditering

Ordinære
institutionsakkrediteringer

Opfølgning på betinget positive
institutionsakkrediteringer

I alt

Positiv

8

4

12

Betinget positiv

9

-

9

Afslag

1

0

1

side 7 |

Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017

EKSISTERENDE UDDANNELSER OG UDBUD

Rådet har i 2017 truffet afgørelse om akkreditering af 45 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud, hvoraf fire
uddannelser er under Kulturministeriets ressortområde. Tabel 3 viser afgørelserne fordelt på uddannelsestype. Ud af
de 45 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud har 44 fået en positiv akkreditering, mens et udbud har fået en
betinget positiv akkreditering. Det udbud, der har fået en betinget positiv akkreditering, skal nu rette op på de kritiske
forhold, som har ligget til grund for rådets afgørelse, og rådet vil træffe ny afgørelse inden for en periode på to år.
De 45 eksisterende uddannelser og uddannelsesudbud, rådet har behandlet i 2017, huser tilsammen 4 % af alle lan‑
dets studerende på erhvervsakademier, maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler og
universiteter (samlet bestand i 2016). 56 % af de studerende på de 45 eksisterende uddannelser og uddannelsesud‑
bud studerer i Region Hovedstaden, mens 17 % studerer i Region Nordjylland. Derudover studerer 10 % i henholdsvis
Region Syddanmark og Region Sjælland. De resterende 8 % studerer i Region Midtjylland.
I 2018 forventer Akkrediteringsrådet at behandle ni eksisterende uddannelser, herunder tre opfølgninger på betin‑
get positive akkrediteringer og en uddannelse under Kulturministeriets ressortområde. Det meget lave antal skyldes,
at størstedelen af institutionerne har opnået en positiv eller betinget positiv institutionsakkreditering, eller at de er i
gang med akkrediteringsprocessen.
Tabel 4, 5, 6 og 7 giver overblik over rådets afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud fordelt
på institutionstyper.

Tabel 3: Afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelser og udbud
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Akademiuddannelse

1

1

0

0

0

0

1

1

Bacheloruddannelse

59

12

9

0

1

0

69

12

Erhvervsakademiuddannelse

38

11

8

0

1

0

47

11

Kandidatuddannelse

79

12

15

0

1

0

95

12

Masteruddannelse

8

0

0

0

0

0

8

0

Professionsbacheloruddannelse

35

6

4

1

0

0

39

7

Top-up uddannelse

2

2

0

0

0

0

2

2

I alt

222

44

36

1

3

0

261

45
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Tabel 4: Afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud ved erhvervsakademierne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Erhvervsakademi Dania

2

2

2

0

0

0

4

2

Erhvervsakademi Kolding

5

1

0

0

0

0

5

1

Erhvervsakademi MidtVest

5

2

2

0

0

0

7

2

Erhvervsakademi Sjælland

4

1

1

0

0

0

5

1

Erhvervsakademi SydVest

5

2

1

0

0

0

6

2

Erhvervsakademi Aarhus

5

0

0

0

0

0

5

0

Erhvervsakademiet Copenhagen
Business Academy

9

4

2

0

0

0

11

4

Erhvervsakademiet Lillebælt

9

2

0

0

0

0

9

2

I alt

44

14

8

0

0

0

52

14

Tabel 5: Afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud ved professionshøjskolerne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Danmarks Medie- og
Journalisthøjskole

3

2

1

0

0

0

4

2

Professionshøjskolen Absalon

3

0

0

0

0

0

3

0

Professionshøjskolen
Metropol

6

0

0

0

0

0

6

0

Professionshøjskolen UCC

3

1

2

1

0

0

5

2

University College Lillebælt

4

1

0

0

0

0

4

1

University College Nordjylland

6

2

1

0

1

0

8

2

University College Syd

2

0

0

0

0

0

2

0

VIA University College

5

0

0

0

0

0

5

0

I alt

32

6

4

1

1

0

37

7
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Tabel 6: Afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelser ved universiteterne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Danmarks Tekniske
Universitet

3

0

0

0

0

0

3

0

IT-Universitetet i København

3

0

0

0

0

0

3

0

Københavns Universitet

35

3

4

0

1

0

40

3

Roskilde Universitet

29

3

3

0

0

0

32

3

Syddansk Universitet

6

0

1

0

0

0

7

0

Aalborg Universitet

31

14

16

0

0

0

47

14

Aarhus Universitet

35

0

0

0

1

0

36

0

I alt

142

20

24

0

2

0

168

20

Tabel 7: Afgørelser om akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud ved øvrige institutioner
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Betinget positiv
akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Den Danske
Scenekunstskole

4

4

0

0

0

0

4

4

I alt

4

4

0

0

0

0

4

4
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NYE UDDANNELSER OG UDBUD

I 2017 har rådet truffet afgørelse om akkreditering af 17 nye uddannelser og
udbud, herunder to uddannelser under Kulturministeriets ressortområde.
Tabel 8 giver overblik over rådets afgørelser af nye uddannelser og udbud
fordelt på uddannelsestype.
Ud af de 17 nye uddannelser og udbud har 14 fået en positiv akkreditering,
mens tre har fået afslag.
Tabel 9, 10, 11 og 12 viser rådets afgørelser vedrørende ansøgninger om nye
uddannelser og udbud fordelt på institutionstyper.

Tabel 8: Afgørelser om akkreditering af nye uddannelser og udbud
Uddannelsestype

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Akademiuddannelse – nye udbud

38

8

8

2

46

10

Akademiuddannelse – nye uddannelser

5

0

0

0

5

0

Bacheloruddannelse – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

Diplomuddannelse – nye udbud

3

1

0

0

3

1

Diplomuddannelse – nye uddannelser

2

0

0

0

2

0

Erhvervsakademiuddannelse – nye udbud

7

0

1

0

8

0

Kandidatuddannelse – nye uddannelser

13

1

6

0

19

1

Masteruddannelse – nye uddannelser

9

3

0

0

9

3

Professionsbacheloruddannelse – nye udbud

4

0

1

1

5

1

Professionsbacheloruddannelse – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

Top-up uddannelse – nye udbud

3

1

1

0

4

1

Top-up uddannelse – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

I alt

87

14

17

3

104

17
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Tabel 9: Afgørelser om akkreditering af nye uddannelser og udbud ved erhvervsakademierne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Erhvervsakademi Dania – nye udbud

6

2

2

0

8

2

Erhvervsakademi Kolding – nye udbud

6

1

0

0

6

1

Erhvervsakademi MidtVest – nye udbud

6

0

4

1

10

1

Erhvervsakademi MidtVest – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

Erhvervsakademi Sjælland – nye udbud

2

2

2

2

4

4

Erhvervsakademi SydVest – nye udbud

9

1

0

0

9

1

Erhvervsakademi Aarhus – nye udbud

1

0

1

0

2

0

Erhvervsakademiet Copenhagen Business
Academy – nye udbud

1

1

0

0

1

1

Erhvervsakademiet Lillebælt – nye udbud

6

0

2

0

8

0

Københavns Erhvervsakademi (KEA) – nye
udbud

6

0

0

0

6

0

Københavns Erhvervsakademi (KEA) – nye
uddannelser

4

0

0

0

4

0

I alt

48

7

11

3

59

10

Tabel 10: Afgørelser om akkreditering af nye uddannelser og udbud ved professionshøjskolerne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

University College Nordjylland – nye udbud

11

3

0

0

11

3

University College Nordjylland – nye
uddannelser

1

0

0

0

1

0

VIA University College – nye udbud

1

0

0

0

1

0

VIA University College – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

I alt

14

3

0

0

14

3
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Tabel 11: Afgørelser om akkreditering af nye uddannelser ved universiteterne
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Copenhagen Business School

1

0

0

0

1

0

Københavns Universitet

5

0

0

0

5

0

Roskilde Universitet

1

1

0

0

1

1

Syddansk Universitet

1

0

0

0

1

0

Aarhus Universitet

11

1

6

0

17

1

I alt

19

2

6

0

25

2

Tabel 12: Afgørelser om akkreditering af nye uddannelser og udbud ved øvrige institutioner
Uddannelsesinstitution

Positiv akkreditering

Afslag på akkreditering

I alt

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

2014 - 17

2017

Arkitektskolen Aarhus – nye uddannelser

1

0

0

0

1

0

Det Jyske Musikkonservatorium – nye
uddannelser

1

1

0

0

1

1

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering – nye
uddannelser

1

0

0

0

1

0

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium –
nye uddannelser

1

1

0

0

1

1

Forsvarsakademiet – nye uddannelser

2

0

0

0

2

0

I alt

6

2

0

0

6

2

side 13 |

Akkrediteringsrådets Årsberetning 2017

Der er en guldgrube af data og viden fra det
danske uddannelseslandskab indkapslet i
rapporterne fra de mere end 1.800 akkrediteringer, der er gennemført siden 2007. Søg på
nøgleord og skræddersy din egen statistik på:
akkrediteringsraadet.dk/database
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A F DA N I E L SE BA S T I A N L A R SE N

TO GARVEDE UDDANNELSESPROFILER
TAKKER AF FRA AKKREDITERINGSRÅDET
Efter henholdsvis fire og otte års indsats siger Ove Poulsen og Stina Vrang Elias
begge farvel til Akkrediteringsrådet. Her gør de status over uddannelsessektorens udvikling, arbejdet i rådet og spændingsfeltet mellem kontrol og udvikling.
”Den største udfordring, systemet har
haft de sidste ti år, det er den voldsomme vækst i studentermasse.”
Vurderingen falder fra Akkrediteringsrådets afgående næstformand, Ove
Poulsen. Bag sig har han det meste af
en livsindsats i uddannelsernes tjeneste, blandt andet som rektor for Ingeniørhøjskolen i Aarhus, vicedepartementschef i Ministeriet for Videnskab
og Teknologi og professor på Aarhus
Universitet. I 2013 blev han medlem af

og næstformand for Akkrediteringsrådet. Fire år forinden, i 2009, trådte Tænketanken DEAs administrerende direktør Stina Vrang Elias ind i rådet. Nu siger
de begge farvel til Akkrediteringsrådet
og gør her status over de mange afgørelser, rådets arbejde ved overgangen til
institutionsakkrediteringer og sektorens
udvikling.
”I næsten alle de problematiske sager,
vi har behandlet i rådet, har et centralt
problem været de mange studerende,
der er kommet ind, og systemets
manglende evne til at få personale til at
følge med den vækst i studentermasse.
For universiteterne kan man sige, at de
har levet op til det, samfundet har forventet af dem: De har optaget flere og
flere. Men de har også optaget flere og
flere hurtigere og mere velvilligt, end
de kunne håndtere det. Det er noget,
vi har drøftet rigtig meget i rådet – det
svigt, som den enkelte studerende bliver udsat for, når der pludselig kommer
så kraftig vækst,” uddyber Ove Poulsen.
Det samme oplever Stina Vrang Elias,
der samtidig undrer sig over, at den
voldsomme vækst i optag ikke har givet
sig udslag i nytænkning af, hvordan
man uddanner.
”I de otte år, jeg har siddet i rådet, har
der været en kraftig vækst i antallet af
studerende, men der har jo ikke været
en kraftig vækst i uddannelsesmodeller. Og det kan jo undre lidt. Indimel-

Ove Poulsen har været medlem af Akkrediteringsrådet fra
januar 2014. Han er tidligere rektor for Ingeniørhøjskolen i
Aarhus og har igennem mange år været medlem af bestyrel‑
ser, råd og komiteer inden for bl.a. uddannelse og forskning.
Foto: Danmarks Akkrediteringsinstitution

lem har jeg tænkt: ’Kan jeg komme i
tanke om noget andet sted, hvor man
med så kraftig en vækst ikke har måttet
sige ’det er vi sgu nok nødt til at gøre på
en helt anden måde’?’ Jeg kan ikke mindes at have læst en akkrediteringsrapport, hvor sætningen ’vi optog mange
flere studerende, derfor besluttede vi os
for at gøre det på en helt anden måde’
optræder”, siger Stina Vrang Elias.
Et andet område, hvor der kan konstateres kvalitetsudforinger for mange af
uddannelsesinstitutionerne, er i forhold
til deres vidensbasering af uddannelserne.
”Samspillet og spændingsfeltet mellem
forskningsbasering og udviklingsmæssig
basering er fuldstændig mudret til herhjemme. Det er der altså behov for at
afklare,” siger Ove Poulsen og uddyber
det i forhold til institutionstyper:
”Vi kan jo se, hvordan især erhvervsakademier stadig tumler med, hvad udviklingsbasering betyder. Professionshøjskolerne synes jeg egentlig, er kommet
rigtig godt i gang og begynder at få en
professionel holdning til, hvad applied
science and development betyder inden
for deres fagområder. Universiteterne
sidder stadig fast i deres forskningsbegreb som den klassiske grundforskning
tilbage i 50’erne med Niels Bohr og Høffding, men har ikke rigtig fået det bredt
ud til et bredere forsknings- og udviklingsbegreb, som er i overensstemmelse
med de job, de unge mennesker skal ud
og tage bagefter.”
Et sidste område, hvor de to rådsmedlemmer påpeger, at akkrediteringsforløbene har afdækket, at uddannelsesinstitutionerne ofte har svært ved at løfte
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kvalitetssikringsopgaven tilstrækkeligt,
er modenhed i systemerne.
”Det er tit svært der, hvor man kan se,
at institutionen nok er kommet til at
ansøge om akkrediteringen lidt for tidligt. Der, hvor man kan sige: ’Hvis bare
I havde ventet to-tre år, så ville jeres
system være mere robust, og I ville have
beskrevet det bedre.’ Der kan det være
svært at håndtere, for der kan man
nogle gange godt se, at der leveres god
kvalitet på uddannelsesinstitutionen.
Men det er jo ikke det, som vi baserer
akkreditering på. Vi vurderer, om der er
et godt kvalitetssikringssystem. Men det
er jo en svær beslutning at træffe, hvis
man har en fornemmelse af, at der er
god kvalitet,” fortæller Stina Vrang Elias.

STOR UDSKIFTNING

I det Akkrediteringsråd, der i 2013 blev
udpeget til at gennemføre de første
institutionsakkrediteringer, var Stina
Vrang Elias eneste genganger fra det tidligere Akkrediteringsråd, der siden 2007
havde gennemført uddannelsesakkrediteringer.
”Det var en svær overgang. Vi sad med
en ny lov, overgang til institutionsakkreditering og et helt nyt råd. Det er svært,
når syv nye medlemmer skal kalibreres ind i både et gammelt system med
uddannelsesakkrediteringer – dem laver
vi jo stadig – og samtidig et helt nyt
system med institutionsakkrediteringer.
Der havde man nok lettet overgangen
fra det ene system til det andet, hvis der
havde været flere gengangere,” gengiver Stina Vrang Elias.
Når det kommer til sammensætningen
af rådet, er der også grund til at fremhæve de studerendes rolle, mener den
afgående næstformand. Med akkrediteringsloven fra 2013 gik rådet fra en
enkelt studenterrepræsentant til to. Og
med revisionen af loven fra januar 2018
udvides studenterrepræsentanternes
udpegningsperiode fra to år, til at de nu
kan sidde i rådet i tre år. Det er positivt,
mener næstformanden.
”Der har været et problem med længden af den periode, de sad i rådet. Hver
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gang vi fik kørt en dygtig studerende
godt ind i rådet, så skulle den studerende rejse igen. Vi har virkelig været
beriget med nogle dygtige studenterrepræsentanter, som stort set alle er
trådt i karakter med meget ordentlige og hjælpsomme kommentarer. Det
hænger også godt sammen med den
udvikling, jeg ser i akkrediteringssystemet, som i højere og højere grad centrerer sig omkring de studerende som det
primære element i kvalitetssikringen af
uddannelserne. Derfor skal det initiativ, som Akkrediteringsinstitutionen har
taget for at knytte de studerende tættere til sig (via De Studerendes Akkrediteringsråd, red.), have mange roser, for
det er helt nødvendigt,” siger Ove Poulsen.

RÅDETS ROLLE

En gennemgående drøftelse i Akkrediteringsrådet de seneste år har været
centreret omkring rådets rolle, fortæller de to rådsmedlemmer. For nok har
rådet afgørelseskompetencen i forhold
til alle sager om akkreditering af uddannelser og hele uddannelsesinstitutioner, men samtidig er akkrediteringskonceptet fastlagt af en akkrediteringslov,
en bekendtgørelse og en vejledning til
institutionsakkreditering. Af drøftelserne om den rolle, som rådet kunne
og skulle udfylde, udsprang der kort
efter rådets nedsættelse et vurderingssnitpapir, som fastlagde rådets forventninger til institutionernes kvalitetssikringssystemer og højden af det gærde,
institutionerne skulle over for at opnå
en positiv institutionsakkreditering.
Andre initiativer med afsæt i drøftelserne om rådets rolle har blandt andet
været at etablere en praksis, hvor institutionsakkrediteringsrapporter kan
sendes tilbage til Danmarks Akkrediteringsinstitution med ønske om yderligere belysning af centrale elementer,
ligesom rådet i 2017 besluttede at fokusere flere kræfter på temadrøftelser af

tematikker og problematikker, der går
på tværs af de enkelte sager om akkreditering. Og allerede kort efter sin nedsættelse besluttede rådet, at når afgørelserne om institutionsakkreditering
skulle træffes, ville man supplere inputtet fra akkrediteringsrapporten med et
møde med formanden for det ekspertpanel, der stod bag den enkelte institutionsakkreditering.
”Det var en rigtig god beslutning. Ellers
er det altså svært at træffe beslutninger, når du alene har et skriftligt grundlag. De ting, vi har været urolige for
efter læsning af akkrediteringsrapporten, dem har vi fået af- eller bekræftet,
når vi har talt med panelformændene.
Det giver noget perspektiv på det,” siger
Stina Vrang Elias.

KONTROL OG UDVIKLING

Et andet element, der har fyldt meget
i rådets drøftelser de seneste fire år, er

Stina Vrang Elias har været medlem af Akkrediteringsrådet
fra januar 2011.Hun er administrerende direktør i DEA og har
tidligere arbejdet med uddannelse og forskning i bl.a. Dansk
Industri samt evalueret videregående uddannelse ved EVA.
Foto: DEA
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spørgsmålet om kontrol holdt op imod
udvikling. Fra begge rådsmedlemmer
lyder et ønske om at lade akkrediteringens kvalitetssikrende kontrolelement
blive flettet tættere sammen med et
udviklingsspor.
”Vi har kun et ønske: at der skal ske
en inkrementel udvikling og forbedring af kvalitet i det system, vi er sat til
at akkreditere. Det kunne akkrediteringsprocessen jo sådan set godt tage
hånd om, hvis man havde nogle tværgående analyser, der sagde ’hvor gør man
det godt, og hvor gør man det mindre
godt?’. Men der er ikke meget tværgående blik for det i Danmark,” siger Ove
Poulsen.
Ud over rollen i det danske Akkrediteringsråd sidder Stina Vrang Elias i bestyrelsen i den norske kvalitetssikringsorganisation NOKUT. Der har man en
institution, hvor alt arbejde med kvalitetsudvikling er samlet. Det sikrer et
tværgående blik på kvalitetssikring og
-udvikling, fremhæver hun:
”I Norge har man eksempelvis lige gennemført et projekt, hvor man undersøger, hvilke faktorer der har betydning
for at opnå høj kvalitet i mastergradsprogrammer. Det er et komparativt studie, hvor man i Norge, Sverige, Holland
og Flandern har undersøgt uddannelserne i samfundsøkonomi og molekylærbiologi. Målet har været at udvikle
en metode til at sammenligne arbejdet
med uddannelseskvalitet på tværs af
landene. Det er blandt andet drevet af
en stigende politisk bevidsthed om, at
norske uddannelser skal befinde sig på
internationalt sammenligneligt niveau.
Det er interessant – for i modsætning
til forskning, hvor vi har et internationalt ranking-system, så er uddannelse
meget nationalt. Vi siger, at ’vi skal have
uddannelse i verdensklasse’, ja, men ved
vi, hvordan kvaliteten er i andre lande?
Det er noget af det, vi prøver at komme
tættere på i denne undersøgelse. Dét,
at NOKUT arbejder med både udvikling
og kontrol, har så affødt en diskussion,
der handler om, om man som institution
kan rumme, at være kontrol og udvikling
på én gang.”
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Ove Poulsen: ”Det kan man.”
Stina Vrang Elias: ”Det mener jeg også
godt, man kan. Jeg mener faktisk, at
man får bedre kontrol af, at man også
er dem, der driver udviklingsaktiviteterne, fordi man får en indsigt og en
faglig dybde. Samtidig gennemfører vi
i Norge nogle udviklingsprojekter, som
har udgangspunkt i de reelle udfordringer, som man ser i akkrediteringssammenhæng. Du får bedre evne til at lave
nogle tværgående snit, der kan udvikle
uddannelser og institutioner.”
I starten af 90’erne var Stina Vrang Elias
som ansat i det daværende Evalueringscenter (i dag EVA) med til at gennemføre
nogle af de første evalueringer af de
videregående uddannelser. I 2007 kom
akkrediteringssystemet så til, men kigger vi fremad i et udviklingsperspektiv,
skal man måske forestille sig en stærkere kobling af de to tilgange til kvalitet,
mener Stina Vrang Elias.
”Måske bevæger det sig i bølger. Da
vi begyndte at gennemføre evaluering og kvalitetsudvikling af videregående uddannelser, var det jo en blød tilgang. Indførelsen af akkreditering kom
nok også som erkendelse af, at selvom
evalueringsrapporterne rummede rigtig mange gode forslag til, hvordan man
kunne forbedre uddannelserne, så oplevede man op igennem 90’erne og ind
i 00’erne, at en del af miljøerne sagde
’det der er jeg enig i, så det gør jeg, og
det der er jeg uenig i, så det gør jeg
ikke.’ Manglen på hjemmel til at følge
op på kritiske evalueringer var efter min
opfattelse en af grundene til, at man gik
over til et mere kontrolbaseret system
med akkreditering,” siger hun og fortsætter:
”Men nu er vi nok et sted, måske ikke i
dag eller i morgen, men inden så længe,
så er vi nok et sted, hvor vi har behov
for en hybrid af de to systemer. Hvis vi
vil ind i et udviklingsmode. Hvis vi vil
sige ’vi vil ikke bare have en kvalitet, der
er god nok, vi vil have en kvalitet, der
hele tiden udvikler sig’, så skal vi over i
et system, som er både blødt og hårdt,
og som balancerer tillid og kontrol.”

HAR GIVET NYT PERSPEKTIV
PÅ KVALITET

Efter fire år i Akkrediteringsrådet takker Ove Poulsen af, med henvisning til
at yngre kræfter nu må træde til. Stina
Vrang Elias har siddet i rådet i de maksimalt to udpegningsperioder og kan
derfor ikke fortsætte. Sammen har de
været med til at træffe afgørelse i 388
sager om akkreditering, og før det var
Stina Vrang Elias med til at afgøre 642
akkrediteringssager i sin første periode i
rådet. Men er uddannelserne i Danmark
blevet bedre af indsatsen med akkreditering? Ja, mener Ove Poulsen.
”Som leder af en uddannelsesinstitution
har jeg oplevet, at når man sidder ude
på institutionerne, så tager man det her
meget alvorligt. Jeg kan i hvert fald sige,
at for den uddannelsesinstitution, jeg
var leder af (Ingeniørhøjskolen i Aarhus,
red.), der medførte det store forandringer. Og det var jo ikke, fordi vi var ondskabsfulde, at vi ikke havde gjort det før.
Men det blev klart for os, at nu skulle vi
altså begynde at tage vores uddannelsesmæssige praksis op til revision,” siger
han.
Den opfattelse deler Stina Vrang Elias:
”Jeg er helt sikker på – også når jeg taler
med folk ude i uddannelsesmiljøerne –
at dét at gennemføre først uddannelsesakkrediteringer og nu institutionsakkrediteringer har givet et perspektiv
på kvalitet, som man ikke nødvendigvis havde før. At akkreditering blev indført, og at forløbene ender i en håndfast
afgørelse, det skærpede opmærksomheden på det at arbejde med at sikre
uddannelseskvaliteten. Der, hvor jeg har
set allermest udvikling af kvaliteten på
uddannelsesniveau, har været dér, hvor
vi har givet betinget positive akkrediteringer. Dér har jeg set nogle uddannelser, hvor man kan mærke, at ledelserne
har tænkt ’okay, nu bliver vi virkelig
nødt til at stå på tæerne, for vi vil gerne
bevare den her uddannelse’. Der har
jeg virkelig set noget udvikling,” fortæller hun.
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NEDSL AG O G T ENDENSER I DE
SENE S T E FIRE ÅR S AKKREDI T ERINGER

Akkrediteringer fra
EKSPERTER I PANELERNE

Akkrediteringsrådet har tilsammen stor
viden om uddannelse og kvalitetssikring.
Rådet har dog ikke mulighed for at have
faglig indsigt i alle detaljer af hver akkreditering. Vi er derfor meget taknemmelige for det store arbejde, som nationale
og internationale eksperter lægger i de
faglige vurderinger af udbud, uddannelser og institutioner. Danmarks Akkrediteringsinstitution har siden 2007 benyttet en bred skare af eksperter, og vi har
her forsøgt at give et billede af den ekspertviden, Akkrediteringsrådet har kunnet læne sine beslutninger op ad.
HVOR KOMMER EKSPERTERNE FRA?
Eksperterne er overvejende danske,
men Danmarks Akkrediteringsinstitution gør også brug af mange fortrinsvist
nordiske eksperter. Siden 2013/14, hvor
institutionsakkrediteringerne startede
op, har man benyttet flere internationale eksperter fra fx Tyskland, Holland

og Island. De studerende i ekspertpanelerne er typisk fra Danmark og er
ikke medtaget i diagrammet til venstre
nedenfor.
HVILKEN TITEL HAR EKSPERTERNE?
Ud af de 5.335 eksperter, der har deltaget i akkrediteringer i Danmark, har
der været 827 studerende, svarende til
15 %. De studerende har en vigtig rolle
i akkrediteringerne. Derfor vil der altid
være studerende med i akkrediteringspanelerne for både uddannelses- og
institutionsakkrediteringer.
Igennem årene er der i forbindelse
med uddannelsesakkrediteringer blevet benyttet en eller to kernefaglige eksperter, som typisk har været ansat som
professor, lektor, ph.d. eller adjunkt på
videregående uddannelsesinstitutioner. Derudover har der været en enkelt
aftagerekspert i hvert panel. I diagrammet til højre nedenfor figurerer aftager-

Eksperter fordelt på nationalitet

eksperterne typisk under stillingsbetegnelser som mellemleder, direktør eller
konsulent.
Ved institutionsakkrediteringer består
ekspertpanelerne typisk af fire til syv
personer og omfatter også både kernefaglige eksperter og aftagere. Hvor eksperterne ved en uddannelsesakkreditering ser meget konkret på den enkelte
uddannelses faglige indhold og de studerendes kompetencer i forhold til
deres kommende ansættelser, ser de
ved en institutionsakkreditering i højere
grad på det samlede kvalitetssikringssystem. Eksperterne ved en institutionsakkreditering er derfor udvalgt ud fra
deres viden ikke kun om uddannelser og
arbejdsmarked, men også ud fra deres
viden om organisationer og kvalitetssikring.

Eksperter fordelt på titel

Professor: 1151
Studerende: 827
Lektor: 666
Dansk: 1030
Svensk: 279
Norsk: 253
Anden: 25

Mellemleder: 656
Offentlig ledelse: 554
Direktør: 506
Fagspecifikt område: 388
Konsulent: 263
Uddannelsesdirektion: 125
Funktionær: 118
Ph.d./adjunkt: 70
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2014 - 17

Akkrediteringsrådet har i årene
2014 - 17 ikke kun set en redukti‑
on i antallet af uddannelsesakkre‑
diteringer som beskrevet ovenfor.
Der har også været en markant
reduktion i andelen af betinget
positive akkrediteringer og afslag
på akkrediteringer. Mens der i
2014 var 13 % betinget positive
akkrediteringer og 12 % afslag på
akkrediteringer, var de tilsvarende
tal i 2015 henholdsvis 16 % og
2 %. I 2016 og 2017 var der blot
henholdsvis 3 % og 0 % betinget
positive akkrediteringer samt
henholdsvis 5 % og 3 % afslag.
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Uddannelsesakkrediteringer

Ved indførelsen af institutionsak‑
kreditering var forventningen, at
der ville være et markant mindre
antal uddannelsesakkrediteringer.
Dette slog ikke rigtig igennem de
første par år, da færre instituti‑
oner end forventet ønskede at
blive institutionsakkrediteret i de
første år. I 2017, hvor størstede‑
len af institutionerne enten har
gennemgået eller er i gang med en
institutionsakkreditering, har der
været markant færre uddannelsesakkrediteringer af eksisterende
uddannelser såvel som markant
færre ansøgninger om akkredite‑
ring af nye udbud og uddannelser.

side 20 |

Akkrediteringsrådets Årsberetning

A F DA N I E L SE BA S T I A N L A R SE N

PÅ VEJ MOD ANDEN RUNDE AF
INSTITUTIONSAKKREDITERINGER
Hvad nytter institutionsakkreditering, hvordan skrues et kvalitetssystem bedst
sammen, og hvad skal gøres anderledes i anden ombæring? Akkrediteringsrådets
formand, Per B. Christensen, giver indblik i rådets perspektiv på centrale
spørgsmål i en tid, hvor rådet har taget hul på en bred dialog med
sektoren om anden runde af institutionsakkrediteringer.
Når Akkrediteringsrådets formand skuer
tilbage på tiden siden december 2014,
hvor rådet afgjorde de første institutionsakkrediteringer, står en ting lysende
klart for ham.
”Institutionsakkreditering fungerer,” slår
Per B. Christensen som det første fast,
inden han uddyber:
”De foreløbige erfaringer fra første
runde af institutionsakkrediteringer
viser, at systemet fungerer, at det kan
rumme meget forskelligartede videregående uddannelsesinstitutioner, og at det

har stor betydning på mange forskellige
områder på institutionerne.”
For uddannelsesinstitutionerne har
betydningen af institutionsakkredite‑
ringens proces og afgørelse både
interne og eksternt rettede perspektiver. Det har Per B. Christensen sammen
med resten af Akkrediteringsrådet kunnet konstatere ud fra erfaringerne med
de første 22 institutionsakkrediteringer
fordelt på 18 institutioner.
”Det er et stort stykke arbejde, institutionerne har præsteret. Der er ingen tvivl

om, at det er krævende at forberede og
gennemgå en institutionsakkreditering,
og vi kan gennemgående konstatere,
at der er blevet arbejdet meget seriøst
med opgaven på uddannelsesinstitutionerne. Vi har noteret os, at der er blevet
sat fokus på betydningen af effektive
informationsflows igennem uddannelsesinstitutionernes organisationer.
På alle niveauer. Kvalitetsarbejdet er i
højere grad blevet forankret i ledelsesstrengen, og institutionsakkreditering
har medvirket til at tydeliggøre ledelsesansvaret for kvaliteten. Det gælder også
i forhold til bestyrelserne. Vi kan kon-

Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet
siden januar 2014. I december 2017 udpegede uddannelses- og
forskningsministeren ham til at fortsætte i en fireårig periode
mere. Foto: Danmarks Akkrediteringsinstitution
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statere, at hvor drøftelser om kvalitet
tidligere kunne fylde forholdsvist lidt i
bestyrelserne, så er de nu blevet meget
mere involverede i det, og kvalitet er
blevet et gennemgående tema. Og det
er helt essentielt,” siger Per B. Christensen.
”Samtidig er det vores indtryk, at institutionsakkreditering har skabt en mere
tydelig dialog om uddannelseskvalitet
på kryds og tværs mellem niveauerne
og har medvirket til at udvikle et fælles sprog om kvalitet og uddannelse. Et
sprog, som også bliver talt, efter at vi er
gået hjem,” tilføjer han.
Mange steder er processen med institutionsakkreditering desuden blevet tænkt ind som en del af et bredere
organisationsudviklingsprojekt, fortæller rådets formand.
”Det gælder måske særligt for nogle
af de yngre institutioner, som ikke skal
kigge så langt tilbage for at mindes en
tid, hvor de fungerede som en række
selvstændige, mindre uddannelsesinstitutioner. Der oplever vi, at det fælles
sprog om kvalitetsarbejdet og udviklingen af hele kvalitetskulturen har været
med til at samle deres organisation,”
siger Per B. Christensen.
Og for de institutioner, der nu har
opnået en positiv institutionsakkreditering, har det store kvalitetsstempel givet
dem en fordel i samarbejdet med særligt udenlandske samarbejdspartnere.
”Styrken af de ekspertpaneler, der er
involveret i akkrediteringsforløbene,
og den grundighed, som akkrediteringerne er blevet gennemført med, gør,
at det har meget stor betydning for en
institutions omdømme, hvis den opnår
en positiv akkreditering. Det er noget,
som eksterne samarbejdspartnere lægger stor vægt på, hører vi fra sektoren,”
gengiver rådets formand.

HØJE AMBITIONER FRA START

Efter indførelsen af institutionsakkreditering har Akkrediteringsrådet brugt
mange kræfter på at drøfte højden af
det gærde, som institutionsakkrediteringen skulle opsætte. Drøftelser, som
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mundede ud i rådets notat om det snit,
som kvalitetsvurderingerne ville blive
truffet ud fra. Og her adskiller Danmark
sig fra mange andre lande.
”En ting, der i høj grad kendetegner
den danske model for institutionsakkreditering, er, at den fra første færd har
været særdeles ambitiøs. I andre lande
har man gradvist skruet op for kravene,
så den eksterne vurdering indledningsvist har set på systemniveauet og først
efter en rum tid også har set på, hvordan systemerne fungerer i praksis. I
Danmark har vi fra dag 1 haft klare forventninger til både system og praksis.
Det har været krævende, men det har
kunnet lade sig gøre på grund af et langt
tilløb med uddannelsesakkrediteringer.
Det har været med til at modne institutionerne til opgaven,” siger Per B. Christensen.

STYRKET STUDENTERFOKUS

Det er både universiteter, professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner, der har
været oppe til den store kvalitetssikringseksamen, som en institutionsakkreditering udgør. Og processerne har også
haft betydning for dem, der selv plejer
at være til eksamen.
”Det er vores opfattelse, at der i kølvandet på indførelsen af institutionsakkreditering er sket en styrkelse af de
studerendes bevidsthed og videndeling om kvalitet og kvalitetssikring. Og
dermed en styrkelse af deres mulighed
for at spille en aktiv rolle i kvalitetssikringssystemerne på deres uddannelsesinstitutioner. Det er meget positivt.
Som uddannelsernes målgruppe ligger
de studerende inde med meget værdifuld indsigt og erfaring med uddannelseskvaliteten, der i videst muligt omfang
bør bringes i spil. Det gælder også
internt i rådet, hvor vi har været beriget
med en række dygtige og indsigtsfulde
studenterrepræsentanter, der har været
skarpe til at holde fokus på dem, det
hele i sidste ende handler om,” fortæller
rådsformanden.
Selvom Per B. Christensen kan tale
længe om de betydninger, som indførelsen af institutionsakkreditering har haft,

erkender han gerne, at systemet også
har sine begrænsninger.
”Med en institutionsakkreditering vurderes den enkelte institution ud fra sin
evne til at sikre kvalitet og relevans af
uddannelserne. Når vi træffer afgørelse
om institutionsakkreditering, er det
udtryk for vores vurdering af, hvor langt
institutionen er nået med sit kvalitetssikringsarbejde på dagen for afgørelsen,” siger Per B. Christensen og uddyber:
”Når vi ser på, hvordan kvalitetssikringen fungerer i praksis, kommer vi
naturligvis ind og berører selve uddannelseskvaliteten, men en institutionsakkreditering handler om kvalitetssikring
– ikke kvalitet i sig selv. Det fokus vil vi
fastholde – også i næste runde af institutionsakkreditering.”

MERE AF DET SAMME ELLER NYT
FOKUS?

Men hvad skal der så ske i næste runde?
Det spørgsmål har rådet så småt taget
hul på nu, hvor en stor andel af institutionerne har været eller er i gang med
første runde af institutionsakkrediteringer. Sammen med Danmarks Akkrediteringsinstitution, alle de videregående
uddannelsesinstitutioner, ministeriet,
studenterorganisationer og andre interessenter vil rådet den kommende tid
drøfte, hvordan en anden runde af institutionsakkrediteringer bør se ud.
Det er en dialog, som først for alvor
blev skudt i gang for kort tid siden med
rådets seminar i november 2017. Endnu
er ingen konklusioner nået og ingen
beslutninger truffet, men rådsformanden løfter gerne sløret for nogle af de
temaer, der indtil videre er fokus på.
”I en ny runde med institutionsakkreditering kan man med fordel fokusere
mindre på systemniveau og mere på
praksis og på, hvordan der konkret følges op på kvaliteten på den enkelte
institution,” siger Per B. Christensen og
fortsætter:
”Det er også helt oplagt, at der tages
afsæt i de gode elementer fra den første runde. Og så har vi og sektoren
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fokus på spørgsmålet om kontinuitet
sat over for fornyelse – i hvilket omfang
skal anden runde være en gentagelse af
første, og i hvilket omfang skal der ske
en progression i forhold til, hvilket genstandsfelt processen beskæftiger sig
med? Der hører jeg synspunkter i begge
retninger, og det er et tema, som vi
kommer til at have flere drøftelser om.”
Men der er vel nogle nye elementer, som
alt andet lige ventes at komme til at
indgå i anden runde – med de nye ESGkrav om studentercentreret læring og
den nye akkrediteringslovs ordlyd om, at
kvalitetssikring af eksamens- og prøveformer fremover skal indgå i institutionsakkrediteringerne?
”Ja, og i forhold til de nye elementer bliver det helt centrale at få struktureret konceptet sådan, at de kan indgå i
akkrediteringsprocesserne på en måde,
der giver mening. Vi skal have afdækket,
hvordan institutionerne arbejder med at
kvalitetssikre de elementer, uden at det
skal blive en tung, administrativ øvelse
bare for øvelsens skyld. Det skal tage
afsæt i det arbejde, der allerede foregår, og vi kommer til at tale mere med
uddannelsesinstitutionerne om, hvordan vi bedst kan gøre det,” siger Per B.
Christensen.

MINDRE DOKUMENTATION

De ord fører rådsformanden frem til en
af de ting, som rådet allerede nu har
lagt sig fast på.
”Institutionsakkreditering giver i sig selv
en reduktion i dokumentationskravet
til institutionerne, når op til 40 uddannelsesakkrediteringer om året erstattes af en institutionsakkreditering hvert
sjette år. Men også inden for institutionsakkrediteringskonceptet har vi en
ambition om at nedbringe dokumentationsmængden. Vi har konstateret, at
mængden af dokumentationsmateriale
i forbindelse med en institutionsakkreditering kan være ganske omfattende.
Det er vigtigt, at processen er så smidig
og fleksibel som mulig, og at operatør,
panel og uddannelsesinstitution i forening medvirker til at forenkle processer
og stille enklere krav til dokumentation.

Akkrediteringsrådets Årsberetning

Målet for et kvalitetssikringssystem er
at understøtte god uddannelseskvalitet – systemet er ikke et mål i sig selv.
Det bør være overskueligt og gennemskueligt. Og set fra vores perspektiv er
det værd at holde sig for øje, at alt for
komplekse og dokumentationstunge
systemer faktisk kan hæmme kvalitetssikringsarbejdet og kan være mere ressourcekrævende end nødvendigt,” siger
rådets formand, Per B. Christensen, og
fortsætter:
”Institutionerne har lagt stor vægt på
at komme godt igennem deres institutionsakkreditering. Det er positivt. Men
det kan nogle steder føre til overimplementering for at være helt sikker på et
positivt resultat. Nogle institutioner går
med både livrem og seler her i første
omgang. Kvalitetsarbejdet kan nok med
fordel gøres lidt mere simpelt flere steder. Og det vil også reducere ressourcetrækket på institutionerne.”
Med de foreløbige erfaringer fra første
runde af institutionsakkrediteringer har
rådet set både gode og mindre velfungerende elementer og tilgange til kvalitetsarbejdet. Så hvad er den optimale
model at stræbe efter, hvis man vil have
et stærkt kvalitetssikringssystem?

plekst eller omfattende, og hvor kvalitetssikringssystemet bliver en del af kulturen frem for en kontrolfunktion.”
Og hvad er det så, der kendetegner en
stærk kvalitetskultur?
”Vi kan i hvert fald se, at den blandt
andet er karakteriseret ved, at de centrale strategier meningsfuldt lader sig
oversætte til lokale faglige tilgange, og
at de lokale faglige tilgange kan øve indflydelse på de centrale strategier,” fortæller Per B. Christensen.

”MAN ER ALDRIG FÆRDIG MED
AT UDVIKLE”

De seneste par år har rådet haft stort
fokus på den første runde af institutionsakkrediteringer. Og nu, hvor enden
på første runde begynder at kunne anes
i horisonten, sporer rådet sig i dialog
med sektoren ind på den opgave, der
venter i anden runde. Men tiden derimellem – fra en uddannelsesinstitution
første gang opnår en positiv akkreditering, og frem til anden runde af institutionsakkreditering påbegyndes på institutionen – er bestemt også vigtig at have
fokus på, fremhæver rådets formand.

”Der findes efter min bedste overbevisning ikke én rigtig løsning på, hvordan
man bedst gør det. Det er meget afhængigt af den enkelte institutions kontekst.
Vi har fået et detaljeret indblik i, hvordan de enkelte uddannelsesinstitutioner
har opbygget deres kvalitetssikringssystem, og vi har set forskellige modeller
for, hvordan en god kvalitetsorganisation kan opbygges,” siger Per B. Christensen, før han alligevel fremhæver
nogle elementer, der typisk kendetegner den gode kvalitetssikring på institutionsniveau:

”For institutionerne er arbejdet med
at sikre kvaliteten af uddannelserne en
vedvarende proces. Den slutter ikke,
når vi har truffet vores afgørelse. Langtfra. Man er aldrig færdig med at udvikle,
forbedre og styrke indsatsen for kvalitet. På sin vis udgør en positiv akkreditering et frihedsbrev af seks års løbetid, men det er ikke et frihedsbrev til
at slække på indsatsen og kvalitetsarbejdet. Processerne før, under og efter
en institutionsakkreditering er alle – på
hver deres måde – vigtige læreprocesser for den enkelte uddannelsesinstitution,” siger Akkrediteringsrådets formand, før han retter blikket indad:

”Det velfungerende kvalitetssikringsarbejde udføres typisk der, hvor alle ved
og forstår, hvordan deres del af systemet fungerer, hvilke mål de arbejder
mod, og hvordan deres dagligdag hænger sammen med den samlede uddannelsesinstitution. Og kort sagt der, hvor
systemet ikke bliver gjort unødigt kom-

”På samme måde har første runde også
været en læreproces for os i Akkrediteringsrådet,” siger Per B. Christensen,
der afslutter med at understrege, at han
nu ser frem til den videre brede opsamling af erfaringer fra første runde og dialog om, hvordan næste runde skal tage
sig ud.
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Ved Akkrediteringsrådets seminar i november
gjorde formand Per B. Christensen status over
de foreløbige observationer fra første runde af
institutionsakkrediteringer. Samtidig skitserede
han sigtelinjerne for anden runde. Se billeder fra
dagens oplæg og paneldebatter på næste side.
Foto: Danmarks Akkrediteringsinstitution
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E T T IL BAGEBL IK O G E T KIG FREM MOD N Æ S T E
RUNDE AF INS T I T U T IONS AKKREDI T ERINGER

Akkrediteringsrådets

Seminar om fremtidens institutionsakkrediteringer
Akkrediteringsrådet afholdte i november seminaret ’Hvad har vi lært, og
hvad skal akkreditering kunne i et uddannelseslandskab i forandring?’.
Nationalmuseet lagde rammer til, da repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, de studerende, arbejdsmarkedet og andre med interesse
for videregående uddannelser og uddannelseskvalitet mødtes for at
tale om institutionsakkreditering. Med oplæg, paneldebat og drøftelser
med salen blev erfaringer fra de første institutionsakkrediteringer delt.
Sammen så de fremmødte frem mod anden runde af institutionsakkrediteringer og drøftede, hvilke justeringer de hidtidige erfaringer bør føre
til, og hvilke elementer der bør fortsætte i nogenlunde samme form.
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seminar 2017
De refleksioner og erfaringsindtryk, som
Akkrediteringsrådets formand, Per B.
Christensen, præsenterede på seminaret,
indgår og udfoldes også i interviewet på
side 20 i denne årsberetning.
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A F S OF I E GRY L AU R SE N

FÆLLES RETNING MED
REGIONALE FORSKELLE
De seneste ti år er der sket et skifte i fokus fra enkelte uddannelser til hele
institutioner såvel som fra udvikling til kontrol. Samtidig er der opstået et marked
for ekstern kvalitetssikring af videregående uddannelser i Europa, der er knyttet
sammen af internationale standarder. Akkrediteringsrådets norske medlem,
professor Bjørn Stensaker, ser tilbage på udviklingen og skuer frem.
Den danske akkrediteringslov har netop
fejret tiårsjubilæum. Traditionen for
ekstern kvalitetssikring kan dog spores tilbage til oprettelsen af censorsystemet som akademisk styringsredskab
i 1700-tallet. I Syd- og Østeuropa har
fokus traditionelt været på akkreditering med et kontrolsigte, mens de udviklingsorienterede evalueringer har været
i centrum i Nord- og Vesteuropa. Det
fortæller Akkrediteringsrådets norske
medlem, professor Bjørn Stensaker.
Vi møder ham en novemberdag på Nationalmuseet i København, kort tid før

han skal præsentere sit blik på den danske model og internationale tendenser
i ekstern kvalitetssikring på Akkrediteringsrådets seminar. Her forklarer han,
at der med Bolognaprocessen i 1999 og
implementeringen af European Standards and Guidelines – ESG’erne – i
2005 er kommet en fælles retning i den
eksterne kvalitetssikring af de europæiske videregående uddannelser.
”Man kan argumentere for, at der har
været ganske store regionale forskelle,
der er blevet mindre. På den måde har
European Standards and Guidelines haft

en vældigt stor betydning for særligt
de europæiske kvalitetssikringsoperatører ved at udstikke en tydelig retning
for udviklingen,” siger Bjørn Stensaker
og tilføjer, at der dog ikke er tale om en
ensretning eller standardisering.
Den norske professor, der igennem
mere end 20 år har forsket i blandt
andet evaluering af videregående
uddannelser, peger dog på, at der er
en række centrale tendenser at spore i
udviklingen af ekstern kvalitetssikring på
det videregående uddannelsesområde i
Europa i det seneste årti.

Bjørn Stensaker gør status på de seneste års udvikling inden
for kvalitetssikring og evaluering af videregående uddannelser
i Europa på Akkrediteringsrådets seminar i november. Han har
været medlem af rådet siden januar 2014 og er professor ved
Institutt for Pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
Foto: Danmarks Akkrediteringsinstitution
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”Efter Bolognaprocessen og de europæiske standarder ser vi, at akkreditering
på enten uddannelses- eller institutionsniveau bliver mere udbredt i mange
lande som supplement til de etablerede evalueringsformer. Samtidig er der
åbnet op for en markedsstyret evalueringsproces, hvor der er et egentligt
europæisk marked for kvalitetssikring,
der er båret af udbud og efterspørgsel,”
siger Bjørn Stensaker.

som pioner i det europæiske kvalitetssikringslandskab.

Han tilføjer, at der sideløbende er sket
et skifte i fokus fra evaluering af enkelte
uddannelser til at se på hele uddannelsesinstitutioner og deres kvalitetssystemer. I Skandinavien har der desuden
været en stærk tradition for at involvere
studerende og aftagere i processen.
Den tradition er først nu ved at slå igennem i de øvrige europæiske lande.

”I det danske uddannelsessystem har
det altid været en vigtig kvalitet, at
uddannelsen har relevans. Det udspringer måske af Danmarks baggrund som
handelsnation, men det kan også have
noget at gøre med, at der i den nordiske
bureaukratiske kultur altid har været et
stort behov for at legitimere bureaukratiet. Det er jo en måde at øge legitimiteten på, når man knytter evalueringerne
så tæt til arbejdsmarkedets behov.”

DANSK PIONERSTATUS MED
UNDTAGELSER

Danmark var blandt de første lande,
der begyndte at tjekke de videregående
uddannelsers kvalitet via en evalueringsproces. Det skete med oprettelsen
af Evalueringscentret i 1992. Fra 2007
var akkrediteringsopgaven delt mellem ACE Denmark og EVA. Med ændringen af akkrediteringsloven i 2013 blev
den samlet i Danmarks Akkrediteringsinstitution, mens EVA fortsat har ansvar
for tværgående evalueringer på uddannelsesområdet. Ændringen markerede
samtidig et sent fokusskifte fra uddannelses- til institutionsniveau set i en
europæisk kontekst. Den lange tradition
for ekstern kvalitetssikring afspejler sig
i niveauet for uddannelseskvalitet på de
danske videregående uddannelser.
”Kriterierne i Danmark er relativt
strenge. Alligevel får de færreste afslag.
Derfor kan man argumentere for, at
akkreditering faktisk sikrer god kvalitet i uddannelsessektoren. Ser man på
strømmen af studerende fra de andre
nordiske lande og resten af Europa til de
danske videregående uddannelser, er
den jo også positiv. Det ser jeg som et
udtryk for, at dansk uddannelse har høj
kvalitet,” siger Bjørn Stensaker.
Han fremhæver relevans som et andet
område, hvor Danmark har markeret sig

”Danmark var i særklasse med sine
aftagerundersøgelser i slutningen
af 90’erne. Det var, længe før man
begyndte at inddrage aftagerperspektivet systematisk i resten af Europa,” forklarer Bjørn Stensaker og tilføjer, at der
ikke er en entydig forklaring på det tidlige stærke relevansfokus i Danmark.

I kølvandet på den stigende ledighed
blandt højtuddannede er relevansbegrebet kommet længere op på dagsordenen i resten af Europa. Her sættes
der i stigende grad spørgsmålstegn ved
dimittendernes employability.

KVALITETSSIKRING SKAL SKABE
MERVÆRDI

Med den stærke nordiske tradition for
inddragelse af studerende som fundament har Danmark været blandt foregangslandene i en bevægelse mod at
involvere de studerende mere i processerne i forbindelse med kvalitetssikring.
Det er blandt andet sket via oprettelsen
af De Studerendes Akkrediteringsråd og
udarbejdelsen af en række ambitioner
for studenterinvolvering.
Netop inddragelse af de studerende er
ifølge Bjørn Stensaker et centralt element i at skabe en merværdi af evalueringer, akkrediteringer og andre kvalitetssikringsprocesser. Alligevel er de
studerendes engagement som oftest til
at overse, på trods af at de kan bidrage
med vigtige perspektiver fra hverdagen
på de enkelte uddannelser.
”Det er på mange måder et paradoks, at
kvalitetssikring ofte legitimeres ud fra
de studerendes behov, retssikkerhed og

adgang til kvalitetsuddannelser. Derfor
skulle man tro, at de var vældigt optagede af at involvere sig. Hvis du spørger
den gennemsnitlige studerende i Danmark, tror jeg dog, at de brænder for
hverken evaluering eller akkreditering,”
siger han og påpeger, at der i Skotland
er gode erfaringer med at skabe merværdi ved at udbrede kendskabet til
processerne blandt de studerende.
Zoomer man længere ud, var den europæiske studenterorganisation en central aktør i forbindelse med tilføjelsen
af studentercentreret læring i ESG’erne
i 2015. Det er en tilføjelse, der ifølge
Bjørn Stensaker er drevet af to udviklingstendenser. Her står udbredelsen
af et kvalifikationsrammeværk på den
ene side, mens ønsket om at forny evalueringsprocesserne, så de skaber merværdi, står på den anden side.
”Kvalitetssikring vil jo altid handle om
styring, ledelse og organisering. Det
er ting, der er vigtige for uddannelsen,
men som egentlig ikke har noget med
uddannelseskvalitet at gøre. Med studentercentreret undervisning og læring
kommer man tættere på. Det tror jeg,
at der er mange kvalitetssikringsoperatører, der er tiltalte af,” siger han og tilføjer, at studentercenteret læring er
et forholdsvist udefineret begreb, der
åbner op for nytænkning, kreativitet og
innovation ude på uddannelsesinstitutionerne.
Tilføjelsen kommer derfor ifølge Bjørn
Stensaker belejligt i en tid, hvor kvalitetssikring er blevet en integreret del af
det indre liv på de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Det afspejler sig i, at den indledende berøringsangst i sektoren er blevet afløst. I stedet
ser man nu en stigende bekymring for,
om omkostningerne ved akkreditering
står mål med værdien, hvis de samme
processer bliver gentaget om og om
igen. Det har ført til, at nogle lande har
ændret deres tilgang.
”I takt med at uddannelsesinstitutionerne har fået deres egne kvalitetssikringssystemer og gode rutiner, ser vi,
at nogle lande går over til en risk based
approach til de institutioner, der har
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’orden i sine sager’,” siger Bjørn Stensaker og tilføjer, at det frigiver ressourcer til et stærkere fokus på institutioner
med udfordringer.

OPBRUD I DET EUROPÆISKE
KVALITETSSIKRINGSLANDSKAB

På tværs af landegrænser har der de
seneste år været et stigende fokus på
kvalitet og på at overføre etablerede
måder at styrke excellens fra forskningens verden på. Sideløbende har uddannelsesinstitutionerne fået mere autonomi, samtidig med at de er blevet
underlagt mere kontrol. Det er en udvikling, der har været drevet af skiftende
regeringers ambitioner på uddannelsesområdet, og som Bjørn Stensaker ikke er
ubetinget begejstret for.
”Det er jo på høje tid, at man sætter
kvalitet i uddannelse på dagsordenen.
Men der er en risiko for, at alle disse initiativer, der hele tiden vælter frem, ikke
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bliver set i en sammenhæng. En national
konkurrencearena bidrager jo ikke nødvendigvis til at hæve kvaliteten i bredden. Det er mere en antagelse, at best
practices vil sprede sig til andre institutioner, end det er empirisk bevist. Desuden kan man ikke tænke excellens på
samme måde på uddannelsesområdet
som på forskningsområdet. For hvem
vil ikke have excellente uddannelser, og
hvem har lyst til at gå på de uddannelser, der ikke er excellente?” spørger han
retorisk.
Samtidig med det øgede fokus på
uddannelseskvalitet og diskussionen om
den eksterne kvalitetssikrings legitimitet
tegner der sig et stadig mere etableret
europæisk marked for kvalitetssikring.
På det marked er der ifølge den norske professor ikke bare optræk til større
konkurrence mellem de traditionelle
operatører. Der er også opstået et marked for konkurrenter, som tilbyder sam-

fundet et mere forenklet og lettilgængeligt kvalitetsstempel af videregående
uddannelser.
”Man kan godt forestille sig, at udviklingen de kommende år vil gå i forskellige
retninger i forskellige lande. Med nutidens rangeringer af universiteter og key
performance indicators, der er kvantitativt lagt op og skaber en forenklet
forestilling om kvalitet, kan der være
regeringer, der beslutter, at kvalitetssikring ikke længere skal være et offentligt
ansvar. Andre lande, der har en anderledes tradition og tænkning, vil måske
foretrække fortsat at have kontrollen. Så fremtiden er spændende,” svarer Bjørn Stensaker på spørgsmålet om,
hvordan han ser fremtiden for kvalitetssikring af de videregående uddannelser
i Europa.
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AKKREDITERINGSRÅDETS
MEDLEMMER I 2017
PER B. CHRISTENSEN, FORMAND
Per B. Christensen har været formand for Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Per B.
Christensen er tidligere direktør for børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune.
Han er uddannet lærer og har i mange år arbejdet i det kommunale system med børn,
unge, uddannelse, ledelse og personaleudvikling. Ved siden af sine ansættelser har Per
B. Christensen været medlem af og formand for forskellige bestyrelser, arbejdsgrupper
og foreninger, som har givet ham bred erfaring inden for uddannelsesområdet. Han har
blandt andet været formand for Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser og været medlem af bestyrelsen for Professionshøjskolen Absalon.
Derudover har han været medlem af et kontaktudvalg vedrørende uddannelse, erhverv
og arbejdsmarked i Kommunernes Landsforening. Per B. Christensen har været en stor
kapacitet i forhold til udviklingen af læreruddannelsen og var i en årrække formand for følgegruppen for læreruddannelsen. Han deltager også i en ekspertgruppe om evalueringen
af den nuværende læreruddannelse.

OVE POULSEN, NÆSTFORMAND
Ove Poulsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Ove Poulsen
er seniorkonsulent og tidligere administrerende direktør for Lindø Offshore Renewables
Center, som udvikler og tester havvindmølleteknik. Han er uddannet fysiker fra Aarhus
Universitet og har haft både forsknings- og ledelsesansættelser i universitetsverdenen,
centraladministrationen og det private erhvervsliv. Ove Poulsen var i en årrække rektor for
Ingeniørhøjskolen i Aarhus. Han har i de sidste mange år været medlem af en lang række
bestyrelser, råd og komiteer inden for blandt andet uddannelses- og forskningsverdenen.

STINA VRANG ELIAS
Stina Vrang Elias har været medlem af Akkrediteringsrådet siden 2011. Stina Vrang Elias
er administrerende direktør i tænketanken DEA, hvor hun har uddannelse, forskning og
innovation som sit fokus og omdrejningspunkt. I tidligere ansættelser har hun arbejdet
med uddannelses- og universitetspolitik i Dansk Industri samt gennemført evalueringer
af videregående uddannelser på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Stina Vrang Elias er
uddannet cand.scient.adm. fra RUC.
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BJØRN STENSAKER
Bjørn Stensaker har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Bjørn Stensaker er professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo, hvor hans forskningsområder er kvalitet og ledelse på højere uddannelsesinstitutioner. Han er uddannet cand.
polit. i Political Science fra Universitetet i Oslo og er ph.d. fra University of Twente. Bjørn
Stensaker er internationalt en stor kapacitet inden for evaluering og herunder akkreditering på det videregående uddannelsesområde.

CHRISTIAN RATH
Christian Rath har været medlem af Akkrediteringsrådet siden oktober 2017. Christian
Rath læser til professionsbachelor i Design & Business med speciale i Communication
Design & Media på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Han har været medlem af De
Studerendes Råd på KEA siden 2014 og har derudover været formand fra februar 2015 til
marts 2017. Sideløbende med sit formandshverv har Christian Rath været studenterrepræsentant i KEAs uddannelsesudvalg i to år.

GRO HOLDE
Gro Holde har været medlem af Akkrediteringsrådet siden november 2016. Gro Holde
læser til bachelor i uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet. Hun har tidligere læst til
bachelor i historie på Københavns Universitet (KU), hvor hun var medlem af forretningsudvalget i Studenterrådet ved KU. Siden 2013 har hun været studenterpolitisk aktiv på KU
i blandt andet Akademisk Råd ved Det Humanistiske Fakultet, HUMrådet og Studenterrådet. Gro Holde har desuden været næstformand for Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd og sidder i Danske Studerendes Fællesråds uddannelsespolitiske
udvalg.

NYT AKKREDITERINGSRÅD TILTRÅDT

Da Akkrediteringsrådet i januar 2018 gik ind i en ny fireårig periode, indtrådte lektor
Gitte Sommer Harrits fra Aarhus Universitet og vicedirektør og forskningschef Kim
Andersen fra Lundbeck. De overtog for Stina Vrang Elias, der efter to perioder ikke
kunne genudpeges, og næstformand Ove Poulsen, der efter eget ønske udtrådte af
rådet (læs interviewet med de to afgående rådsmedlemmer på side 14, red.). Det
øvrige Akkrediteringsråd fortsætter med Per B. Christensen i spidsen.

HANNE HARMSEN
Hanne Harmsen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Hanne
Harmsen er vicedirektør i Innovationsfonden med ansvar for talentområdet og InnoBooster. Tidligere har hun været strategidirektør i Deloitte Consulting, og før det har hun
varetaget flere lederstillinger på universitetsområdet. Blandt andet var hun i en årrække
vicedirektør for uddannelse på Københavns Universitet. Herudover har Hanne Harmsen
en forskningsbaggrund inden for fødevareinnovation og innovationsledelse, og hun har
undervist på alle universitetsniveauer samt erfaring fra bestyrelsesarbejde og som medlem af forskellige tænketanke.

JOHN FINNICH PEDERSEN
John Finnich Pedersen har været medlem af Akkrediteringsrådet siden marts 2017. John
Finnich Pedersen er direktør i Firstmind og uddannet civilingeniør. John Finnich Pedersen er medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, hvor han er formand for en
temagruppe med fokus på Science og Engineering i uddannelserne. John Finnich Pedersen er også medlem af et advisory board på Danmarks Tekniske Universitet, formand
for uddannelsesudvalget for teknik på Københavns Erhvervsakademi (KEA) og medlem af
Sirikommisionen. Han har tidligere været direktør i Siemens i mere end 20 år, hvor han
blandt andet har haft ansvaret for virksomhedens samarbejde med de danske universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

LISE LIND
Lise Lind har været medlem af Akkrediteringsrådet siden januar 2014. Lise Lind er
uddannet arkitekt fra Arkitektskolen Aarhus og er nu kontorchef i Byggeri København,
Københavns Kommune, hvor hun er bygherre på forskellige byggerier såsom institutioner,
idrætsanlæg og kulturhuse m.m. Hun har tidligere været chefarkitekt i Metroselskabet og
før det ansat på forskellige tegnestuer. Lise Lind har i en årrække undervist på både Det
Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus.
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